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Som ny medlem sänder jag över 
några bilder på mig och min bil. 
Jag syns inte lika bra i min sol-
stol som bilen men det gör inte så 
mycket för bilen är vackrare än än 
jag.

Destinti Saluti
Bengt Ljungholm

Som nybliven medlem i SVKG ser 
jag fram emot att göra något kul 
tillsammans med er framöver, vi 
får se vad det kan bli. Jag är gene-
rellt intresserad av historiska bilar, 
främst gamla tävlingsbilar. Kör 
själv en Alfa GTJ1600 -74 aktivt 

hela sommaren med besök på några av Alfalubbens banträffar.  
 Med Alfa-hälsningar 

Roger Jansson

”Når de gamle biler buldrer 
op ad bakken fra Vejle Fjord 
till hotellet oppe på toppen, 
er det en gammel dröm, der 
er gået i opfyldelse. I flere år 
havde man i Historisk Motor-
sport Danmark talt om, hvor 
fantastiskt det ville vaere, hvis 
man kunne spaerre Munkeb-
jergsbakken af og köre lö bop 
ad den. Alle afviste tanken, 
hotellet ville med garantinik-
ke finde sig i, att deres kunder 
blev generet af al den larm og 
ståhej – og så kom initiativet 
fra hotellet! Den Historiske 
Motorsport i Danmark står i 
evig taknemmelighedsgaeld 
til Munkebjerg Hotel.”

I år var det 10 års jubileum för 
denna fantastiska backtävling 
på Munkebjerg för inregistrerade 
bilar från före 1981. 

Deltagarna kör i mycket olika 
bilar uppdelat i tio klasser från 
”äldre” fram till 31/12 1946 och 
även ”ikke homologerade” med 
mer än 6,0 kg/hk respektive 
6,0-4,2 kg/hk fram till 31/12 
1981.

En härlig backe, som med 
”startrakan” nere vid vattnet, 

genom den smala passagen Via-
dukten under järnvägen och 
”hårnålen” vid Casino svinget, 
för att ge järnet och öka succes-
sivt till målet uppe vid hotellet. 

Strålande sol med underbara 
ekipage, där Björn Matsson 
coachad av rutinerade Eva rat-
tade sin Alfaröda GTA … Olle 
Bergqvist, som vann premiär-
loppet 1997, höll ett bejublat 
tal på jubileumsbanketten … 
och ett jättegrattis till Anders 
Jensen, som ivrigt påhejad av 
en entusiastisk publik, vann sin 
klass med en strålande tid sin 
utsökta gamla i särklass potenta 
SAAB. Det kommer mera … i 
nästa nummer!

Heikki Särg
Ordförande
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klubbnytt

Alexander Haegermark kör hårt över kurbsen på Zolder
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GOTEBORG 

Fredag morgon och åter kan jag 
konstatera, att det inte alltid blir 
som jag har tänkt! På söndag var 
det ju tänkt att åka till Finland 
för årets bankörning med ”Se7en 
Days”. Men … lyckades för 
någon vecka sedan med konst-
stycket att knäcka styrstag och 
länkarmar vid höger framhjul på 
Lotusen. Därefter blev det tyvärr 
inte bättre … utan vid testkör-
ningen av GT84 igår kväll, efter 
inställning av munstycken och 
slutjustering av de dubbla Weber 
45:orna, lossnade höger fram-
hjulslager och ännu ett höger 
framhjul pekade snett utåt!

Undrar om jag verkligen skall 
hålla på med det här … me’ bi-
lar å så’nt? Va’ lugnt och bekym-
merslöst det var, att åka kollek-
tivt … med spårvagnar å så’nt! 

Me’ ännu mera go á hälsningar 
…  kanske blir det ”Sprint” ute 
på Arendal i morgon?

Heikki S.

Lambretta i samarbete med Haegermark Motorsport
Som medlem i SVKG har du nu möjligheten att köpa Formel Renault-
föraren, Alexander Haegermark’s Racingklocka till ett rabatterat pris

Specifikationer:

48 mm boett i rostfritt stål
Funktioner
- Alla världstider
- Månad-Dag-Datum / 12 & 24h
- Kalender / Alarm / Kronograf / Tid

Material
Äkta läderband eller länk i rostfritt stål

Medlemspriser
Läderband: SEK 1695:- (Ord. 1995:-)
Metallänk: SEK 1895:- (Ord. 2195:-)

För att beställa, Skicka ett e-post till info@alexracing.se
Se även
www.alexracing.se/webshop.aspx
www.lambrettawatches.com 
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racing

Dagarna innan regnade det rejält i Göteborg, 
men en blek sol kom tillbaka lagom till årets 
fösta sprint. Parkbanan är numera rätt bra 
dränerad och de värsta vattenproblemen är 
borta. Dock inte helt, vi fick nu den tvivel-
aktiga glädjen njuta av ett nytt ”vattenhål” 
i näst sista kurvan. Kontakt med vatten och 
grus fick vi som vanligt redan i kurva ett. 
Kurva två blev sen ett smärre äventyr på väl 
kylda och våta däck. Pölarna kördes dock 
bort efterhand under dagen. Så helt OK för 
täckta bilar men ändå ett bombsäkert sätt 
att i början få ett mindre gyttjebad i en öp-
pen Se7en! 

I år är det licenskrav för att delta. Detta ver-
kade inte vara någon broms och de två asfalt-
parkeringarna var rejält fulla med bilar redan 
före starten kl. 09.00.  Det blev alltså en bra 
uppställning och som vanligt en mångfald 
av bilar. Fam. Persson med far och son hade 
med sin nya ”historiska” Volvo 242 Turbo, 
dvs. det från www.rejsa.nu kända ”Aset” som 
har klart mer banstuk än ”Raggazonen”. Det 
visade sig vara en rapp bil som i fina upp-
ställ spann fint i utgångarna. Min äldste son 
Kristoffer tog ett pass i min  Jeguar-87. Han 
hade lockats av att få köra en nostalgisprint 
och han kunde dessutom glädjas åt lite mer 
utrymme i sittbrunnen än senast. Det var en 
av ett antal modifieringar jag gjort under vin-
tern. Han som jag kunde dessutom glädjas åt 
lite extra ”lek och plask” på uppvärmnings-
varven innan vattnet kördes bort. Jag fann då 
att ett spår lite på gräset bredvid gav något 
mindre sprut men givetvis sämre grepp. Mer 
om Kristoffers och mitt race senare. 

Roadsport A fick inleda denna gång. Rätt 
sval vårluft och kall asfalt gjorde det rejält 

halt i början. Nytt för året var ett något änd-
rat konparti mitt på långa rakan. Med avsikt 
lite avigare än förut för att ta ner farten och 
det ställde till det för några förare. Det kör-
des dock överlag bra. Det gav givetvis något 
sämre tider jämfört med i fjol. 

Kristoffer var först i tur vid ratten. Men re-
dan på långa rakan väntade dock honom 
helt ovetande ett mycket glatt kompisgäng. 
De hade förberett ett fejkat snabbstopp och 
dramatisk eldsläckningsinsats på en föregivet 
brinnande Jeguar-87. De fick hejd på honom 
vid chikanen och sedan mycket snabbt ur bi-
len! Hans ansiktsuttryck var obetalbart när 
han insåg detta var inledningen på dagens 
svensexa som sedan fortsatte vidare mot båt-
hamnen bredvid. Sådär ja, så blev vi snabbt 
av med en konkurrent i Roadsport A! Mitt 
eget första sprint sedan kändes grymt halkigt. 
Med en lite onödig konträff på rakan blev 
sluttiden sådär. Rätt grov sten i innerspår i 
några kurvor med hörbart stensprut i karos-
sen gav lite extra knyckigt sidrull på asfalten 
i min lätta bil. 

Bäst och snyggast 
i Roadsport A 
körde Karl Ols-
son i sin Toyota 
MR2, före Johan 
Andersson i en 
Porsche 997. Un-
dertecknad som 
blev trea fick bita i 
gräset eller snarare 
i en häck då jag ef-
ter ett i sig bättre 
andra åk lade på 
lite för mycket 

attack efter vattenhindret. Men mina våta, 
kalla bakhjul gav ett toksläpp bak som ledde 
till en intressant häcksyning ungefär 2 m före 
mållinjen. Tidtagarna såg minst sagt något 
förvånade ut, men det var kul ändå. Utan 
satsning blir det ju inga vinster. 

Samma kurva skördade fler offer. Kalle P 
gjorde en liknade miss som min, men SAAB:
ens stabila understyrning gjorde att han is-
tället passerade mållinjen i gräset på utsidan. 
Ytterligare en variant sågs då en Golf GTI 
gjorde en perfekt halv ”propeller” och sedan 
mer eller mindre fick fickparkera sig ut för 
att kunna vända runt. Hade han varit riktigt 
snabbtänkt hade han istället snabbt backat 
över mållinjen! Det var ett händelserikt parti 
av banan i alla fall. 

Mer sol och relativ värme kom lagom till 
start för Roadsport B och höll sig också till 
övriga klasser. De kunde njuta av ökande 
grepp och lite krympande vattenpölar ef-
terhand, med åtföljande snabbare körning. 
Snygg och kontrollerat attackerande körning 
syntes hos många. I B-klassen vann Thomas 

racing

SVKG Sprint Race 1,  2007-05-12
Text: Jan-Erling Rydquist  Foto: Jan-Erling Rydquist m fl

Regntunga moln hotade före starten

Niklas Falk var en av dem som fick till snygg konträff i nya chikanen på rakan
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Axelsson i en vacker Audi TT som kom före 
Stellan Östling och Claes Östberg i Alpine 
resp. Lotus Elise. Claes piskade fram sin fina 
Elise mjukt och fint som vanligt.

I Roadsport C blev det idel Miator på pallen. 
Henrik Pihl var vassast för dagen, före Niklas 
Falck och Fredrik Lundberg. Nu fick Nik-
las chansen testa sin nya hårdare fjädring på 
sprint och bilen låg verkligen platt i böjarna. 
Om han lyckats undvika konträffar hade det 
kunnat bli en ännu bättre placering. 

Bland gästförarna vann Tommi Schmidt i 
en mycket vacker BMW Z3 Coupe och han 
fick glädjen sätta en utmärkt FTD dessutom. 
Han var före Anders Olsson i Porsche 944 
och Lars Wilck i Camaro Z28.

Historic togs hem hårfint av Olaf Eickel i sin 
nu rätt väl fungerande VW 1303, följd av 
Mikael Persson i Volvo 242 och Oscar Kärr-
qvist i BMC Cooper.

Ladies Only togs hem av utmärkt körande 
Denise Jarnebrink. I klassen Nyare Sedaner 
kom Peter Karlsson före Christoffer Waern 
och Pontus Ny i resp. VW Lupo GTI; Peu-
geot 205 GTI och Golf R32, den senare med 
ett mycket fint avgasljud!

Sprinten samlade hela 31 deltagare. Den ar-
rangerades som van-
ligt effektivt av herrar 
Falck och Löveryd. 
Det var bara den rätt 
kyliga havsvinden och 
alltför svaga solen som 
höll tillbaka lekhumö-
ret nere något under 
dagen. Jo, i mitt fall 
också givetvis av den 
obligatoriska extra 
grundliga tvätt som 
krävdes av Jeguaren 
efter hemkomsten. Jag 
hittade då i lersprutet 

till och med en rejält fet daggmask som fun-
nit sig tillrätta liggande ovanpå vänster bak-
lykta. Den hade lyckats ligga kvar hela dagen 
till och med lyckts hålla sig kvar trots rejäl 
gasning hemåt till en hägrande varm dusch. 
Kanske var det en särskilt fartglad individ 
eller t o m blivande ”gräsrots-medlem” i 
SVKG?

5

racing

 Halkan i näst sista böjen ställde till det, här blev det en 
halv ”propeller” just före målgången!

Kent Smith gjorde sprintdebut i en ny Miata Två farkoster: Kalle P:s  Saab-flygplan” till lands möter Stenas Danmarksbåt

Vacker turbo-Porsche som var nog så svårkörd i halkanDenna BMW-M motor drev fram Roadsport A-vinnaren som också 
med snabb körning nådde FTD

Inledningen på Kristoffer Rydquist svensexa med en överraskande kapning mitt i sprinten!
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racing

Evenemanget sammanföll med Ostindiefa-
raren Götheborgs hemkomst. Parkbanan 
som ligger på en udde ute på Arendal er-
bjöd en utmärkt utsikt mot fartyget som låg 
på Rivöfjorden i avvaktan på den festliga 
inseglingen. Det garanterade att Sprint 2 
hade fler åskådare än vanligt. Konvakterna 
hade tidvis fullt sjå med att dirigera om fot-
vandrare med picknickkorgar till säkrare 
utsiktsplatser.

Som omväxling till förra Sprinten var det so-
ligt och mycket varmt. Banan var fin, bara 
lite grov rullsten störde något i kurva två. 
Det var återigen en intressant mix av delta-
gare och bilar i samtliga klasser.

Anders Jansa och Per Löveryd supportade av 
Niklas Falk såg till att det var bra snurr på 
arrangemanget och körandet. Manuell tid-
tagning gällde denna gång, klubbens tidtag-
ningsutrustning hade behagat lägga av i den 
starka värmen. Det var inte bara tidtagnings-
utrustningen som tyckte det var för varmt, 
svetten flöt i strömmar hos funktionärer och 
förare och allt drickbart gick åt. Paraplyerna 
var återigen populära men nu som solpara-
soller!

I Roadsport A, vann Jan-Erling Rydquist i Je-
guar-87, följd av Thomas Pihl, Porsche 944 
TSR och Johnny Carlsson, Opel Speedster. 
I Roadsport B stod Stellan Östling i Alpine 

Renault högst på pallen, följd av Per Löveryd 
i en skönt sjungande Datsun 240Z och med 
Hans Petersson Porsche 911 på tredje plats.  
Roadsport C blev som vanligt en uppgörelse 
mellan ett antal snabba Miator. Raskast var 
vinnaren Joachim Osbeck med en mycket 
snabb körning, följd av Niklas Falk och Tho-
mas Pihl.

Bland gästförarna var återigen Tommy 
Schmidt i en BMW Z3 M Coupe snabbast, 
tillika med dagens bästa tid, med Karl Bir-
gander Porsche 944 S2 och Andreas Gradin 
Golf GTI Mk5 efter sig. Historic vanns av 
Mikael Persson i den vackert handmålade 
röda ”Aset” Volvo 242 Turbo, följd av Olaf 

racing

SVKG Sprint Race 2, 2007-06-09
Text: Jan-Erling Rydquist  Foto: Jan-Erling Rydquist, Thomas Pihl m fl  

Henrik Pihl i ett rejält uppställ

Ostindiefararen var ett magnifikt blickfång på rakan ut mot havet!

Oscar Kärrqvist luftade en Historisk Cooper Joachim Osbeck njuter av havsutsikten, var snabbast i Roadsport C
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Eickel VW 1303 och Oscar Kärrqvist i sin 
lilla BMC Cooper.

Ladies Only vanns av Denise Jarnebrink i 
Alpine Renault och bland Sedaner blev det 
en kamp mellan två förare i samma Golf 
R32 där Pontus Ny drog kortaste strået före 
Peter Ny. De följdes av Ola Bensson i en 
Nissan200 SX.

Det var överlag entusiastisk körning under 
dagen, med mycket fina förhållanden. För 
några gav det erfarenheten att det alltid går 
lite fortare på asfalt än på gräs!

Sprinten samlade hela 
29 körglada trots vär-
men och högsomma-
ren. Några var nya att 
pröva sprintformatet, 
bland dem Jan Fager-
berg i sin fina knallgu-
la Westfield 1800. Per 
Löveryd debuterade 
sin silverfärgade Dat-
sun 240Z, det var en 
mäktig syn med friska 
uppställ. Nästan värre 
än ”Raggazonen”! 

Uppgiften för SVKG-deltagarna blir till nästa 
gång komma på hur se till att en Gästförare 
inte står med FTD ytterligare en gång! Eller 
ännu bättre se till att denne snabbe man blir 
medlem? 

Nästa sprint har vi inte heller med störningar 
typ Ostindiefararen! Vid min egen körning 
var det lätt distraherande att ha detta mäk-
tiga skådespel ute på fjorden med hundratals 
båtar, flodsprutor och helikoptrar i blick-
fånget just före den viktiga inbromsningen i 
chikanen i slutet på långa rakan ut mot vatt-
net. Men häftigt att se!

7

racing

Tommy Schmidt i sin BMW Z3 M coupe på väg mot FTD

Jan Fagerberg luftade sin snygga Westfield 

Johnny Carlsson i Opel Speedster

Per Löveryd i sin Datsun 240Z

Jan-Erling Rydquist lyckades klara sig igenom det nya konpartiet denna gång

…men det gjorde inte Mikael Persson i ”Aset”, det är ju en något bredare bil förstås!
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24-timmarsloppet på legenda-
riska Nürburgring är en av värl-
dens största utmaningar både 
vad gäller bana och racelängd. 
Den 9-10 juni 2007 är det dags 
att åka dit och tävla igen för 
andra gången, denna gång i en 
Porsche 911 GT3 RS. Co-drivers 
blir Martin Morin, Peter Thelin 
och Ulf Mattsson. Bilen drivs av 
Kungsör-baserade Levin Racing 
med support från Porsche Mo-
torsport på banan.
 
Under 2006 års tävlande körde 
jag med samma team, men då i 
en något snällare bil, en Porsche 
911 GT3 Cup. Startfältet 2006 
bestod av bortåt 230 anmälda 
ekipage och lockade många 
namnkunniga förare från hela 
världen, bl a DTM-stjärnorna 
Christian Abt och Timo Schei-
der, Porsche-fantomerna Timo 
Bernhard, Mike Rockefeller, 

Uwe Alzen, Ring-räven Hans 
Joachim Stuck, Claudia Hurt-
gen och många, många fler. 

En 24-timmarstävling ställer ex-
trema krav på tävlande och mate-
rial. G-krafterna tär skoningslöst 
på förarna och den 25 kilometer 
långa banan bestående av 73 kur-
vor i kombination med krön och 
vindsnabba dalgångar gör skäl 
för sitt smeknamn ”Det gröna 
helvetet”. På den längsta rakan 
toppar bilarna över 270 km/h, 
varv efter varv. Mixen av banans 
sträckning, tvåtimmes körpass, 
nattkörning och ofta risk för regn 
sätter det stark press på de förare 
som inte är redo för uppgiften. 
Trefaldige F1-världsmästaren 
Jackie Stewart sa en gång att den 
förare som kallar Nürburgring 
sin favoritbana har aldrig kört 
tillräckligt snabbt där.
 

Min story från racet 2006   
På fredagen var jag på plats på 
Ringen, blev ju sent inkallad av 
teamet då jag egentligen inte 
planerat att köra 24-timmars. 
Men efter en finfin överenskom-
melse per telefon var det bara 
att packa hjälmen och flyga ner. 
Det var otroligt mkt folk och en 

grym stämning. Började kör-
ningen på förmiddagen kl 10 
efter förarmöte, invägning mm. 
Anmälan höll på att gå åt skogen 
då tyskarna inte var sugna på att 
ta emot vår efteranmälan, men 
Anders förklarade att han tidi-
gare i veckan försökt föranmäla 
mig hos sekretariatet och att de 

FÄRG

”Die Grüne Hölle” 
24-timmars 2006 
på Nürburgring 
Nordschleife
Text: Carl Rydquist 
Foto: Jonas Christensen m fl

Anders sitter i skuggan och laddar sista minuterarna inför starten. Rasmus 
och Fredrik stämmer av detaljerna en sista gång.Fredag natt, bilen redo för kval.

Griden på 225 bilar var ett fullständigt myller, en helt fantastisk känsla att 
känna stämningen med så många fans på tävlingen. Foto: www.24h-rennen.de

racing
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då sagt att vi skulle anmäla oss 
på plats istället. Funktionärerna 
gjorde omröstning om jag skulle 
få starta eller inte och med nio 
mot en som ryckte på axlarna 
var det klart för start. 

Första träningspasset pågick 
i två timmar. Anders tog den 
första vändan och efter byte tog 
Martin över på nya Michelin. 10 
minuter blankt visade att bilen 
var bra med i matchen. Därefter 
åkte Peter ut, killen med 1000 
varv på Nürburgring. Hans för-
sta kommentar: ”Mäktig känsla 
att glida ut på nya GP-slingan 
och därefter Nordschleife i en så 
rå tävlingsbil.”. Laddad känsla 
i magen för egen del, men den 
försvann när jag kom ut i första 
kurvorna. GT3:an kändes verk-
ligen som en gammal kompis, 
jag blev nästan förvånad men 
tänker jag tillbaka så är det 
otroligt många racetimmar jag 
spenderat bakom ratten i olika 
Porsche 911:or. Lustigt när man 
tänker efter då jag på Jeguar-ti-
den (i faderns Se7en-bil) i Ratt-
muffen Cup inte ville annat än 
spöa ”de där Porscharna” på lö-
pande band. 

Jag hade nästan bara plug-
gat in sträckningen på själva 
Nordslingan, så lurigast var fak-
tiskt första rundan på den nyare 
Grand Prix-slingan, där fick jag 
leta mig runt lite. Efter ett upp-
värmningsvarv på GP-banan 
rundar man bakom depån och 
passerar sedan startlinjen igen 
för ett flygande varv. När man 
viker av ut på Nordslingan ef-
ter hela GP-varvet får man helt 
klart en frän upplevelse, banan 

är jämfört med moderna mått 
mycket smal och hoppig och 
ruskigt snabb på sina ställen. 
Stötte på en hel del trafik och fe-
gade ordentligt på några skymda 
partier på femmans och sexans 
växlar, men 10min 11sek blev 
det i alla fall. Andra varvet gick 
med betydligt mer tempo och 
mycket mer fullgas på de snabba 
partierna. Min vana trogen valde 
jag ut ett lämpligt ställe att testa 
bilens gränser på och snurrade 
ut ur den långsammaste kurvan 
på GP-banan, oceaner av asfalt 
där. Kostade uppskattningsvis 
8-10 sek, men 9.54 blev facit 
ändå, med andra ord ett ganska 
snabbt varv.
 
På nästa träning pressade Martin 
tiderna till 9.53 och jag gjorde 
ett varv på 10.08 och sedan två 
9.53:or på raken. Ett av dem 
blev vår bästa kvaltid. Vi hade 
alla haft mycket trafik nu, gul-
flaggspartier där vi blivit ”sit-
tande” i låg fart. Det var svårt 
att få fria varv, eller ha turen att 
få omkörningarna på rätt stäl-
len på banan. Bland GT3:orna 

stod vi oss bra, även om det inte 
riktigt syntes i resultatlistan. Det 
gick oftast riktigt fort under 80 
% av ett varv, sen tappade man 
helt plötsligt 5-6 sekunder bak-
om några långsamma bilar som 
körde i bredd på ett parti där vi 
annars håller 220 km/h och där 
de åkte fullt i 160 km/h. Vi kva-
lade in som 11:e bil i vår klass, 
med bra hopp om att placera oss 
högt med stabil rytm. Bara all-
ting ville hålla, det skulle ju bli 
ett långt race. 
 
Efter lite anpassning av dygns-
rytmen var det slutligen dags att 
sova: Runt banan var det dock 
brutalt drag, stort disco med fyr-
verkerier i änden av GP-banan, 
ett jetset-party Mercedes-kom-
plexet, folk grillade kring team-
bussarna och det var allmänt liv-
fullt. Vi hade sovmorgon inför 
lördagen, starten gick kl 15.00.
 
Vi startade från 45:a startruta av 
225, gott och väl i första start-
grupp vilket var viktigt. Det råd-
de god stämning i teamet och vi 
hade på känn att vår långsiktiga 

strategi med jämnt högt tempo 
skulle ge utdelning. Griden på 
225 bilar var ett fullständigt 
myller, en helt fantastisk känsla 
att känna stämningen med så 
många fans på tävlingen. Inte 
utan att man kände sig lite stolt 
att representera de svenska fär-
gerna med ett snabbt och pryd-
ligt ekipage.
   
Starten gick och Anders inledde 
racet med ett bra tempo och det 
dröjde inte länge innan vi börja-
de plocka placeringar. Efter för-
sta stoppet tog Martin vid och 
vi klättrade vidare. Vid 19-tiden 
gick Peter ut med nya däck och 
fortsatte racet in i skymningen, 
han kom in som total 20:e och 
femma i klassen. Jag fick förtro-
endet att möta mörkret. Mörk-
ret visade sig dock inte vara det 
svåraste - det var solnedgången 
som var stygg. På ett par stäl-
len blev kurvorna fullständigt 
blinda från apex (och då menar 
jag verkligen 100 % bländning) 
under två-tre varv. 
 
Det började svalna så smått, 

Flygtur på ett par olika ställen, varje varv. Foto: J. Merkle

Ut igen med en lite skamfilad, men perfekt fungerade bil, kvitter och andra missljud var helt borta. 

Gott om folk i depån även nattetid. 

racing
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mycket välkommet inne i bilen, 
det var ju värsta värmeböljan i 
övrigt på dagarna. Allting kän-
des verkligen toppen, men säg 
den lycka som varar... Efter ca 
90 minuter började jag ana ett 
”klonk” i golvet varje gång jag 
släppte gasen. Eftersom man 
åker stora delar av banan på 4:
an-6: an blev det inte så påtag-
ligt, men inför vissa kurvor där 
man är kvar på trean och snabbt 
växlar mellan gas och broms 
blev det tydligare att det inte var 
något inbillat. Missljuden tilltog 
dock och bilen blev ”lynnig” i 
bakvagnen i låg fart och på låga 
växlar, jag körde mjukare och 
mjukare för att inte förvärra det 
hela. Pratade med teamet över 
radion och medan de diskute-
rade problemet ”klonkade” det 
till verkligen illa i hårnålen efter 
start/mål och bilen drev ut i ett 
plötsligt ställ.
 
Jag tog beslutet att gå in i depå 
direkt istället för att ge mig ut 

på Nordslingen, även om detta 
skulle kosta ca 4 bortkastade 
minuter. Teamet kollade unge-
fär ALLT; länkarmsinfästningar, 
stötdämpare, motorupphäng-
ningar mm, men hittade inget 
löst - märkligt. Vi tankade även 
upp när vi ändå var inne och så 
skulle jag ta en timme till utöver 
de 90 minuter jag redan kört, 
dvs. max körtid för att försöka 
optimera strategin med tanke på 
det oplanerade stoppet. Misslju-
den kvarstod dock men vetska-
pen att åtminstone länkarmar 
mm satt fast var något lugnan-
de. Höll mig till extremt mjuk 
körning i kombination med slo-
pat användande av treans växel 
utom när det var absolut nöd-
vändigt. Mörkret föll helt och 
tiderna höll sig runt 9.50. 

Sen gick allt fel. Efter att ha bli-
vit förbisläppt av en så kallad 
intervention car (en variant av 
pace car) skulle jag accelerera ur 
en vänsterböj och passera några 

”backmarkers”. Jag låg på treans 
växel i ganska låg fart och drog 
på som vanligt i en helt odrama-
tisk situation – och tänkte inte 
riktigt på klonk-problemen (som 
senare visade sig komma från 
främre växellådsfästet)! Följden 
blev ett bekant men ovälkom-
met ”extraordinärt klonk” och 
bakvagnen bröt ut i ett ställ, 
inte mycket, men tillräckligt 
för att kastet skulle ge ett islag 
i bakskärmen i bilen på utsidan! 
Skärmen trycktes in tillräckligt 
mycket för att ta i däcket och 
det började låta dessutom meka-
niskt illa. Jag tog det nu mycket 
lugnt för att ta mig in i depån 
direkt på varvet in. Men, mycket 
lugn körning innebär ändå ca 
150-160 km/h istället för 210 i 
den snabba utförsåkningen efter 
Pflanzgarten. Självklart hade ren 
krypkörning till neråt 70 eller 
ännu mindre krävts för att vara 
på säkra sidan. I vänstern uppe 
vid Schwalbenschwanz, före 
andra karusellen bröts nämli-
gen hjulspindeln höger bak helt 
sönder och det fanns inte en 
chans att rädda det åtföljande 
kastet. Det blev en snurr värdig 
”Propellern”, 360 grader mitt i 
natten med strålkastarkäglorna 
spelande ut i natten. Snurren 
avslutades i leca-kulor (som tur 
var!) med bara en lätt törn mot 
räcket med kofångaren höger 
fram. Vilken resa! Men tur ändå 
i oturen. 
 
Tyvärr kostade det oss en hel del 
tid att få bogsering hela vägen 
till ”turistinfarten”, där teamet 
mötte upp i en minibuss med 
en massa reservdelar. De bytte 
snabbt hela höger bakvagn (län-
karmar, spindel) i ficklampornas 
sken och drog ut bakre skärmen 
en smula. Innerskärmen fram 
hade dessutom gjort hål på fram-
däcket under bogseringen så det 
blev ett nytt däck där med. Me-
karna gjorde en helt grym insats 
ute i svarta natten, fort gick det 
också. Man kunde inte vara an-
nat än imponerad; ingen tvekan, 
inget snack, de bara fixade gre-
jorna. Grymt proffsigt.
 
Jag körde sen bort till depån för 
egen maskin där huvudjobbet 
blev lagning av främre växel-

lådsfästet som vi nu funnit varit 
verkliga boven i dramat. Det de-
fekta fästet gjorde att hela mo-
torpaketet inklusive växellåda 
och diff kunde tippa ca 15 cm 
i framkant vid varje gaspådrag 
och släpp, inte konstigt att det 
klonkade och att vägegenskaper-
na blev minst sagt luriga.
 
Med bilen fullt återställd gick 
det fort igen som vanligt. Tra-
fiken började tunna ut, natten 
krävde sina offer. Vi plockade 
placering efter placering. Trots 
det vi förlorat, ca 16-17 varv, 
fanns fortfarande många tim-
mar kvar att åtminstone placera 
oss anständigt i klassen och ta en 
målgång, även om allt hopp om 
ett toppresultat var raderat.
 
Mitt nästa pass var precis före 
gryningen, jag huttrade lite lätt 
när jag väntade i depån och hade 
bara fått ett par timmars sömn. 
Det var tuffare än man tror och 
jag är verkligen glad att vi var 
fyra man i besättningen i mitt 
första 24-timmarsrace. Bara det 
att uppleva hur påfrestande det 
är var grymt lärorikt. Noterbart 
är att Nordslingan är en av de 
mest krävande banorna i värl-
den och inget team körde med 
enbart tre förare.
Ytterligare ekipage gick av banan 
på morgonen i den uppgående 
solen och det blev en ren orgie i 
gulflagg och vrakdelar på banan. 
Det var klart svårare förhållan-
den nu, ännu värre än med den 
låga skymningssolen. Angst-
kurve var allra värst då man blev 
helt bländad under några sekun-
der under acceleration. Återigen 
bara att förlita sig på känsla. 

Racet malde på, förmiddag och 
lunch passerade utan bekym-
mer. Sista dryga timmen in i mål 
föll på min lott. Nu var det re-
jält hett och mot slutet blev det 
bland det mest ansträngande jag 
varit med om. Det var så fruk-
tansvärt varmt inne i bilen, inget 
ovanligt i sig, men vi hade allde-
les för lite dricksvatten med och 
en tilltagande vätskebrist satte 
till slut ner muskelprestanda av-
sevärt. Det krävdes mycket vilja 
att hålla tempot sista varven.
 

Vi var de enda som körde med gula strålkastare (långt upp i bild, till höger). 
Rakan som börjar vid Döttinger Höhe var ett bra tillfälle att dricka vat-

ten och försöka styra in lite kalluft i kupén med handen ut genom gluggen i 
sidorutan. I 250 km/h. Foto: www.24h-rennen.de
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Målgången blev en riktigt rörig 
historia med ren trafikstockning 
sista varvet, många ville formera 
sig. Man fick även vara lite ex-
tra försiktig med hänsyn till att 
ett haveri eller en punktering på 
sista varvet skulle göra att man 
inte fick någon klassificering 
alls! Vi klarade dock hela lop-
pet och hamnade till slut inom 
”Topp tio” i vår klass på Nür-
burging Nordschleife. Resultatet 
blev: 9:a (klass SP6), 120 varv, 
24tim 01min 21,899sek. Bästa 
varv: 9:33,659. Efter målgång 
väntade ett långt bord med alla 
tänkbara drycker vid parc fermé, 
men det tog många timmar och 
många liter vätska att återhämta 
sig.

Tillbakablick och 2007
 Ser jag tillbaka på racet blev jag 
under samtliga mina pass aldrig 
omkörd av annat än 3st olika 
GT3 RS och två Vipers. Hela 
teamet körde i ett liknande tem-
po, vilket får anses vara ett kvitto 

på mycket bra preparation av 
Levin Racings Porsche 996 Cup. 
Haveriet av växellådsfästet, be-
slutet att stanna ute på banan 
och följderna av det inträffade 
får vi ta lärdom av inför framti-
den och kombinera med det allra 
viktigaste; potentialen som finns 
i teamet! Får vi en ”clean run” i 
år 2007, med en vassare bil dess-
utom, har vi tveklöst tempo och 
förutsättningar att gå i mål som 
ett topp fem-ekipage totalt.
 
Senaste uppdatering
2007 års upplaga av 24h-Rennen 
på Nürburgring avlöpte planen-
ligt lördagen den 9 juni, med mål-
gång ett dygn senare. I år med 223 
deltagare. Teamet deltog igen och 
några kanske vet hur det avlöpte, 
via min egen hemsida och på täv-
lingens hemsida www.24h-ren-
nen.de. Jag återkommer med en 
sammanfattning och mina intryck 
av detta race i ett senare nummer 
av Bulletinen.

Ovationerna vid målgången var mäktiga. I bakkant av bilden totalsegrarna 
Manthey Racing (gul/grön Porsche). Foto: www.24h-rennen.de

Det blev ett svettigt avslutningpass och den värsta vätskebrist jag någonsin 
varit med om (medräknat jägarmarscher och annat i lumpen). Som helhet 

var det ett mycket lärorikt dygn som gav blodad tand! 

Carl Rydquist – Snabba fakta 
Nationalitet: Svensk
Född: 9 februari 1977
Bor: Göteborg
Kör: BMW (bakhjulsdriven!)
Längd: 192 cm
Vikt: 86 kg
Äter: Italienskt
Dricker: Gärna vatten, ej kaffe 
Favoritlåt nu: Span – Don´t think the way they do 
Familj: Ogift. Mor & far Monika och Janne, äldre bror Kristoffer.
Hobbies: Innebandy, gokart, vind-surfing, inlines, beach-volley,  
 spela gitarr
Hjälmen: Blå, vit, gul med stjärnor på toppen 
Debut: 1996, klubbtävling i Lotus Super 7 Replika (3:a)
Meriter: Segrare i Zandvoort 500 2005 i Porsche 911 GT3 RS,  
 segrare i SLC Endurance 3h GT 2004 i Porsche 911  
 RSR och tvåa 2005, Porsche 911 GT3 Cup. Segrare i  
 SLC Endurance 8h GT 2001, Porsche 911 RS. På pallen  
 vid inhopp i JSM 2002, Volvo S40 och Scandinavian
  Sportscar Challenge 2003, Radical. Segrare i SVK 
 Göteborgs sprint klubbmästerskap 2000, Lotus Super 7  
 Replika och segrare i utmanartävlingen samt trea totalt  
 i Eurosport Super Racing Weekend Challenge 2001,  
 gokart. Kört 24-timmars på Nürburgring 2006, Porsche  
 911 GT3 Cup.
Målsättning i år: Topplacering i 24-timmars på Nürburgring 2007!

Första kurvpartiet på GP-banan är knixigt, körs på tvåans växel och följer 
efter en hård inbromsning i svag nedförbacke. Foto: J. Merkle

Karusellen är rejält bankad och OJÄMN, känns lika illa i bilen varje 
gång men det gick att köra fort här. Foto: www.renn.tv
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Här kommer en summering av de tre första deltävlingarna i Orwell 
Supersport Cup, en serie på 7 tävlingar där SVKG: s gamla racingrä-
var Kent Abrahamsson och Bernt Andersson tävlar med sina Sport-
vagnsprototyper från tidigt 70-tal. 

Kent kör en Chevron B19 BDG -71 och Bernt en Lola T-212 BDG 
också den från 1971. En lite mer utförlig presentation av klasserna i 
Supersport Cup finns att hitta i Bulletinen 4/2006 eller för de som vill 
veta mera på nätet under denna adress: www.orwell-supersportscup.
com. Min egen roll i detta, förutom att vara Bullen’s ’flygande repor-
ter’, har varit att hjälpa till på Bernt’s Lola. Jag var inte med på Mugel-
lo utan har jag endast fått muntliga rapporter därifrån.Till tävlingarna 
på Hockenheim och Assen hade jag däremot nöjet att följa med.     

Mugello Historic Festival, Mugello (ITA) 30/3 – 1/4
Säsongens första race i Supersport Cup ägde rum på den fantastiskt 
fina Mugellobanan, som ägs av Ferrari. , Företaget hade i och med 
årets 60 års jubileum släppt in en mängd historiska klasser bl.a. 
Thoroughbred Grand Prix F1, Ferrari Historic Challenge och en En-
durancetävling för gamla GT bilar. Till jubilarens ära anordnades även 
ett uppvisningsrace med ca 30st Ferrari F40. 

Kval
Det faktum att de flesta förarna inte kört på denna bana tidigare bi-
drog till stor spridning av kvaltiderna. Kent kvalade in som 7: e bil på 
2.04.5 men Bernt som kom ut först senare under passet pga tekniska 
problem fick vara nöjd med en  19: e plats med tiden 2.22.3. Samtliga 
21 anmälda ekipage satte en tid. 

Race 1: 
Kent körde efter viss dramatik och några snygga piruetter in på en 
total 10: e plats och som trea i D-klassen. Bernt fick problem med 
blockpackningen som resulterade i att kylvattennivån minskade. 6 
varv hann det bli innan motorn ville in och läska sig med kalla dryck-
er i depån. 

Race 2
Nya Avon-slicks och mer fäste gjorde att Kent lyckades hålla sig på ide-
alspåret genom hela racet. En 7: e plats totalt och 1: a i klassen…’fatto 
molto bene!!!’ Bernt körde bara fem varv med ett öga på den stigande 
temperaturen på mätaren, sedan blev det depå. Trots dessa problem 
så fann sig Bernt fint tillrätta på banan och vinterns chassiejobb hade 
resulterat i att Lolan kändes mycket välbalanserad. Bästa tiden på varv 
4 blev 1.59.1, drygt 1 sekund snabbare tid än Kent och näst snabbaste 
racetid i D-klassen (nu kan ju Chevron fanatikerna i och för sig hävda 
att man kör race för att vinna, inte primärt att sätta bra tider, vilket 
man motvilligt kan hålla med om… ). Trots problemen med motorn 
så gav denna fina varvtid mersmak inför kommande tävlingar.

”Deve andare nel senso inverso” …. = ni måste köra i motsatt riktning! 
Foto: www.orwell-supersportscup.com

Orwell Supersport Cup 2007
Text: Michael Stadig 

Bland Toscanas gröna kullar släpptes närmare 12000 hästar ut på vå-
rens första bete. Foto: www.orwell-supersportscup.com

racing / förarprofil

– Mama mia!!! Ferrari Historic Challenge på Mugello. Foto: www.orwell-supersportscup.com
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 Jim Clark Revival, Hockenheim (GER) 27-29/4
Om ni gillar att se ca 650 racerbilar tävla under fyra dagar; om ni gillar 
hårda race med alltifrån Formel Vee till EuroBOSS F1 och racersport-
vagnar i Orwell Supersport Cup, om ni dessutom gillar att komma 
nära och känna och lyssna på alla bilar i depån och att kunna följa 
racen från fantastiska läktare, så är Jim Clark Revival på Hockenheim 
en tävling ni inte får missa. Ett besök är ett måste till nästa år, boka 
genast in i era kalendrar!!! 

Förutom SVKG’s Orwell-gubbar så var ytterligare några andra svensk-
ar i farten under helgen. I den 30-gradiga värmen kunde man se när 
Bosse Warmenius vann i Historic F2 med sin March-BMW772 i det 
ena heatet och blev tvåa i det andra. Gunnar Tuvebrant, också han i 
March, vann första heatet i Formula Atlantic, men gjorde tyvärr rent 
hus i växellådan i det andra.

Kval 1 & 2
Bernt som gillar bansträckningen på Hockenheim Ring satte pacen 
direkt i D-klassens första kvalomgång på torsdagen. Han fick se sig 
slagen först på fredagen i andra kvalet av Bob Brooks också i en Lola 
T212, som på nya däck tog första platsen med ett kanonvarv, 6 tion-

delar före Bernt med tiden 1.45.1. Kent kvalade in på en fjärde plats i 
klassen, knappt en sekund bakom den gula Lolan. 

Race 1
Tre bilar av 32 förbrukades redan i kvalen. Således kom 29 till start. 
Värmen var kanske en av bovarna denna tuffa dag för Orwell Super-
sport Cup då endast 18 bilar lyckades ta sig i mål. Bilar körde ihop, 
bilar snurrade, tog eld, slutade fungera etc. Värst drabbades nog Peter 
Hoffmann vars McLaren M8F började brinna under racet. Hoffman 
fick dock ihop bilen till söndagen efter meckande hela natten. På sön-
dagsracet körde han sedan sönder motorn!
För Bernt’s del så slutade dagen efter sju varv med kopplingsras. Kent 
körde som vanligt aggressivt men det räckte efter en snurrning denna 
gång inte längre än till en femte plats i klass D. 

Race 2
Söndagens race gick nästan lika hårt åt materialet. Av de 25 som kom 
till start lyckades endast 15 bilar ta sig i mål. För svenskarna så gick det 
nu betydligt bättre. Kent startade från den 12: e rutan och Bernt från 
21: a position. Kent lyckades få till säsongens andra förstaplacering i 
klassen och Bernt slutade tvåa efter en väldigt fin uppkörning. Från 
läktarplats i Sachs-kurvan kunde vi bevittna två riktigt håriga omkör-
ningar av Bernt, speciellt den på Stephen Minoprio’s McLaren M8E 
minns vi med välbehag.  

Jim Clark Revival körs på Hockenheimring varje år till minne av Jim 
Clark som så tragiskt förolyckades där 1968 i en Lotus 48 Formula 2.

När ni ändå åker till Hockenheim nästa år, passa på att besöka det 
otroligt fina Auto & Technik Museum i Sinsheim några mil från banan. 
Kent, Bernt, Arne, Mathias, Stig (med den fina tofsen) och underteck-

nad kollar in några bussar. Foto: Michael Stadig

Bo Warmenuis i March-BMW 772, snabbaste varv 1.43.4.

Hög temperatur på griden. Hockenheim inför Race 1, Bernt’s gula Lola 
och Kent’s blå Chevron.

- Hög temperatur i motorrummet! Peter Hoffmann eldar för kråkorna i 
sin McLaren M8F. Foto: www.orwell-supersportscup.com
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racing

RSG Racing Days, Assen (NED) 12-13/5
Mitt ibland tulpanfälten och väderkvarnarna i östra Holland genom-
förde Orwell Supersport Cup sitt tredje race för säsongen. Här ligger 
den 4555 meter långa motorcykelbanan TT Circuit Assen, som stod 
värd för spektaklet. Vi befann oss på en mycket variationsrik racerba-
na med fina faciliteter och holländarna som är kända för sitt trevliga 
bemötande gjorde oss på intet sätt besvikna.

Kvalet
Efter manfallet på Hockenheim Ring två veckor tidigare så kom en-
dast 17 sportvagnsprototyper och Can-Am bilar till start till tävling-
en i Assen. Vädret påbjöd regndäck under lördagens första träning 
och likaså vid inledningen av kvalet på eftermiddagen. Fler och fler 
bilar kom under kvalet in och skodde om till slicks för att utnyttja 

torrspåret men Bernt 
som hade satte en bra 
inledande tid i blö-
tan valde att behålla 
regndäcken på under 
hela kvalet. Detsamma 
gjorde Lola-brodern 
Mr Brooks som dock 
var hela 2.6s snabbare 
i det föränderliga föret. 
Med facit i hand skulle 
vi nog bytt till torrdäck 
efter ca 15 minuter för 

att sedan hinna få några fina varv på uppvärmda slicks. Hursomhelst 
blev det ändå en 2: a plats i klassen och 6: e startruta totalt för Bernt. 
För Kent’s del blev resultatet att starta som 17: e och sista gubbe. 
Bränsletillförseln fungerade bara delvis och det tvingade in honom 
på ett tidigt depåbesök och parkering under resten av kvalet. Kvällen 
för Chevron-killarna var alltså räddad. När resten av gänget gick på 
restaurang skruvade Kent, Arne och Mathias envetet vidare. Efter att 
ha bytt och gått igenom det mesta runt omkring och i bränslesystemet 
sent på lördagskvällen gick äntligen BDG’n rent på alla fyra.   
Söndagens båda race
Under första racet på förmiddagen lyste solen och vädret blev riktigt 
skönt jämfört med lördagen. Chaufförerna i den gula och i den blå 
bilen hade kanske inget riktigt flyt i detta heat. Kent tog sig upp några 
placeringar och slutade på 13: e plats totalt och som 5: a i klassen men 
slog sönder nosen på en av banmarkeringarna av plast som stack upp 
lite varstans. Bernt tappade inte bara fästet efterhand utan även några 
placeringar och slutade totalt 9: a men blev ändå 3: a i klassen och 
fick en pokal.  
Eftermiddagens race slutade med omvänd ordning bland svenskar-
na. Kent körde med fin attack redan från första kurvan och tog flera 
placeringar direkt och närmade sig täten i klassen. Bernt kom igång 
ordentligt först efter ett tag och en svensk-fight såg ut att närma sig. 
Kent tog sig förbi honom men sen fick Bernt upp farten igen och upp-
vaktade göteborgaren vars speed såg ut att mattas något. Pressen blev 
allt hårdare ända tills en omkörning var oundviklig i första kurvan. 

Bernt’s fina framfart fortsatte sedan ända tills banan blev för hal och 
en snurrning i den tighta Strubben-kurvan hejdade den vidare upp-
körningen. Kent och Steven Hodges i en Daren BDG tog sig förbi, 
men Bernt fick upp tempot igen, plockade den blåa Daren sportvag-
nen efter något varv och han närmade sig återigen raskt en välbekant 
Chevron B19. Kent räddades till slut av målflaggan och lyckades hålla 
undan för Lolan med en marginal på knappt en sekund. Denna gång 
blev det ett tredjepris i klassen till Kent och fjärde till Bernt. 

Deras tuffa fight visade sig senare vid genomgången av Bernts Lola gett 
ödesdigert resultat. Under klappjakten så kördes det alltför friskt över 
kurbsen och både karossen och framförallt monocoquen blev rejält 
blåslagen. En överkörd plastmarkering ut med banan hade olyckligt 
rivit upp aluminiumplåten i golvet strax bakom vänster framhjul och 
sen dessutom demolerat hela främre delen av vänster sidepod. Kent’s 
Chevron hade klarat sig betydligt bättre men ett lossat växelspaksfäste 
störde körningen och bidrog till den fina fighten. 

Så här ett tag efter 
Assen visade det sig 
att det var färdigkört 
för Bernt’s del denna 
säsong. Monoco-
quen är för tillfället i 
England för repara-
tion. Kent däremot, 
som efter Assen låg 
fint till som delad 

total trea i hela serien, körde både tävlingen på Brands Hatch i slutet 
av juni och Oldtimer Grand Prix på Nürburing i augusti. Resultat 
därifrån får vi återkomma till längre fram.

Bernt överaskar en McLaren på innern ur Sachs kurvan. 
Foto: www.orwell-supersportscup.com

Kvällsnöje för mekanikerna. Kopplingsbytet 
gjorde susen. Foto: Michael Stadig

TT Circuit Assen. Foto: www.orwell-supersportscup.com

Blött under lördagen. En March 75S ger järnet 
ändå. Foto: www.orwell-supersportscup.com

Erkki, Mathias, Arne, Kent och Bernt kollar in spårval. 
Foto: Michael Stadig

Kent jagar Bernt i race 2. Notera dom röda plastflärparna som kan gå 
hårt åt en racerbil. Foto: www.orwell-supersportscup.com
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reportage

Flera av Sportvagnsklubbens medlemmar 
känner säkert redan till ”Janne”, men för det 
stora flertalet är han säkert relativt okänd. 
För er som inte känner till honom följer här 
en närmare presentation.

Jan-Olof som det står i prästbetyget har i hela 
sitt yrkesverksamma liv sysslat med mekanik 
och maskinbearbetning, med i första hand 
motorrenoveringar som specialitet. Janne har 
dessutom ett förflutet som cross- och endu-
roåkare där man kan nämna en 18:e plats i 
Novemberkåsan 1978 som en av de sportsliga 
meriterna. 

Janne drev länge Lindome Motor Renovering, 
tillsammans med en partner, med lokaler i det 
gamla spinneriet i Lindome. Lokalerna var 
hyrda och otidsenliga och han trivdes egentli-
gen inte och därför beslöt Janne att göra något 
åt tingens ordning. Antingen med valet att bli 
anställd på heltid och dra ner på verksamhe-
ten eller starta om på nytt i helt egna lokaler 
med en komplett maskinpark. Konstigt nog 
blev det både och! Janne jobbade nämligen en 
tid för Kent Karlsson, Motordesign i Fjärås, 
ett företag som bl.a. på senare år byggt Volvos 
STCC-motorer. Under den tiden grodde stor-
slagna planer.

Janne är något av en ensamvarg och hade be-
stämt sig för att satsa på det han alltid velat 
göra, nämligen, att bli helt egen, att driva sin 
egen verksamhet i egna lokaler utan chefer el-
ler anställda, ha allt betalt och framförallt inga 
lån.

Nu vidtog jakten på de perfekta lokaliteterna, 
en stor verkstad med vidhängande ”sovalkov”. 
Här hade Janne verkligen tur, han hittade ett 
litet 60-tals hus med vidhängande verkstad på 
100 m², som genom en tillbyggnad blivit 200 
m². Huset har också fått sig en uppryckning 
genom en invändig renovering, men ännu är 
det en hel del kvar att göra.
Motorrenoverare lever i en bransch som ge-
nomgått en strukturomvandling. Vanliga 
vardagsbilar  behöver ju inte någon motorre-
novering under sin livstid. Detta har lett till 

utslagning av flera aktörer på marknaden. 
Dessutom har många i det gamla gardet, 
som hade mycket stor yrkesskicklighet, 
fallit för åldersstrecket. Resultatet har bli-
vit att vi ”hobbymekare” inte vetat riktigt 
vart vi skall ta vägen med våra grejor.

Bulletinens utsände har hälsat på Janne 
i hans nya verkstad och nedan följer ett 
referat av vår lilla pratstund:

Ja Janne, denna presentation stämmer väl 
ganska väl? Är det något speciellt du själv 
vill framhålla?
- Jag vet inte riktigt, men du har ju inte 
nämnt var jag håller till, folk måste ju kunna 
hitta hit! Kör gamla E6: an, fortsätt sedan 
200m söder om Köksutställningen i Anne-
berg, sväng sen in på Bäckagårdsvägen 27.

Du har ju en ganska stor maskinpark, finns det 
något jobb du inte kan åta dig?
- Nej, egentligen klarar jag väl nästan vad som 
helst. Förutom traditionell maskinbearbetning 
så har jag både vevaxelslip, MIRA-fräs, Berco 
borrverk, balanseringsmöjligheter, honings-
verk och… ja… så svetsar jag ju… TIG, både 
aluminium och rostfritt. Men det är klart att 
babbitsgjutning det klarar jag inte själv, det får 
jag anlita underentreprenörer till, men även 
det går alltså att lösa.

Hur har du lyckats hålla dig kvar i branschen 
samtidigt som du gjort så stora investeringar?
- Jag vet faktiskt inte, men jag har väl hittat 
min nisch. Jag håller på mycket med tävlings-
motorer, MC-motorer och en hel del gam-
melbilsmotorer. Det som är stort just nu är 
Streetracing, det verkar få kosta hur mycket 
som helst och då är det ju inte maskinjobben 
som är den stora kostnaden.

Vilken typ av jobb föredrar du?
- Vilken fråga! Jag har faktiskt inte haft tid att 
tänka den tanken, den ena dagen är ju inte 
den andra lik. Jag tycker det är roligt med nya 
utmaningar, men visst blir det mycket rutin-
arbete ibland

Kan du tänka dig att ge Sportvagnsklubbens 
medlemmar bra rabatt?
- Nja… det är väl så att jag ger alla hobbygub-
bar bra priser, jag hade inte varit kvar i bu-
siness så länge som jag har varit om jag inte 
varit juste…

Vad har du för planer inför framtiden nu när 
kulorna börjar ticka in, kanske en sportvagn?
- Nej jag tror inte det, men det är klart, man 
vet ju aldrig. Först och främst vill jag nog bara 
få verksamheten att gå runt, så att jag kan 
ägna lite mer tid åt mina veteranmotorcyklar 
och få råd med en eller annan tripp till Isle of 
Man. Jag har ju varit där några gånger tidigare 
och det är en upplevelse man lever på i flera 
veckor.

Ja, här är det väl kanske dags att lämna Janne, 
han har ett jobb som brådskar, en vevaxel som 
skall slipas och ”stroke´as”… är det möjligtvis 
till en Volvo B30?

Mitt eget omdöme om Janne? Det är en kun-
nig yrkesman med svårslagen känsla för det 
han håller på med. Lite fåordig kanske, men 
en som alltid delar med sig av sina kunskaper 
och erfarenheter. Jag själv är mångårig kund 
hos Janne och han ger sig alltid tid att sätta sig 
in i sina kunders specifika problem och verkar 
alltid ha en liten stund över för lite chit-chat 
När man kommer honom lite in på livet öpp-
nar sig en personlighet med en stor portion 
svart humor… han är en trygg kille som ver-
kar trivas med livet.

Jan Johansson, en doldis i 
motorrenoveringsbranschen?
Text och foto: Olle Bergqvist

Janne Johansson vid cylinderbearbetningsmaskinen
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rally

999 gånger av 1000, ... ungefär.., leder inte 
nattsudd till någonting... förutom att man 
med trötta ögon och dåligt minne äter fru-
kost vid lunch dagen efter. Detta nattsudd 
med Pelle Haegermark på Hotell Postiljonen 
i Götene var dock ett undantag. Trots att vi 
bingade in vid tretiden så kommer jag be-
stämt ihåg att jag fick följande fråga; 

”Vill du följa med och lära dig hur 
vi jobbar med Formelbilar? ”

Frågan upprepades av Alex-
ander dagen efter, på Kinne-
kulle, dagen då frugan gick 
förarkurs i ösregnet. Det fanns 
bara ett svar på en sådan fråga;  
”- Självklart!...när åker vi?”

Nu skall jag berätta historien om 
hur man jobbar med en Formula 
Renault 2.0 och hur Alexander 
Haegermark jagar tiondelar på 
Oschersleben.  

Planen för helgen var att jag skul-
le gå bredvid raceingenjören och 
förarcoachen Lars Angström. Lars 
sköter analys av datalogging, går 
igenom denna med förarna och föreslår kor-
rigeringar av detaljer i körteknik. Dessutom 
utarbetar han strategier för set-up, däcksval 
och har också en allmänt övervakande roll 
för teamarbetet. Det skulle också finnas möj-

lighet att följa arbetet med de två bilarna som 
teamets 4 mekaniker med chefsmekaniker 
John Hansen i spetsen, skulle utföra. 
Resan till Oscherleben gick med flyg, Säve 
till Berlin, och sedan hyrbil knappt 200 km 
väster ut på den forna östtyska landsbygden 
till en relativt nybyggd och variationsrik 
bana utrustad med lika fina faciliteter som 
alla tyska raceranläggningar har. 

Resan genomfördes tillsammans med hela 
den supertrevliga familjen Haegermark’s; 
syster Charlotte, mamma Marianne, pappa 
Pelle och givetvis Alexander själv. En dag se-
nare anslöt Alexanders flickvän Maria, kom-

pis Karin och även manager Michael Hög-
ström till Oschersleben. KEO Racing med 
teamchefen Kim Olsen i spetsen fanns redan 
på plats och bilarna var förberedda för Alex-
ander och förarkollegan Johan Jokinen.
 
Goda förutsättningar för en mycket trevlig och 
givande helg stod med andra ord tillbuds.
Jag skall börja med att försöka beskriva lite 

om vilka förutsättningar som 
Alexander kör med i NEC serien 
(North European Cup). 

Serien, teamet och 
konkurrenterna: 
Formula Renault 2.0 lanserades år 
2000 som en entypsklass för for-
melbilsracing och som ett billigare 
alternativ till Formel 3. Med över 
700 tillverkade bilar sedan starten 
så är det den absolut mest sålda 
formelbilen överhuvudtaget. Må-
let med den var att ha prestanda 
och säkerhetsnivå fullt jämförbar 
med Formula 3 men med ett reg-
lemente med hårda regler för vad 
man får göra med bilen där istället 
förarskicklighet premieras. Serien 

har varit plantskola för ett antal kända chauf-
förer som tagit sig vidare uppåt såsom Felipe 
Massa, Kimi Räikkönen och Scott Speed.

Förutom ett antal mindre nationella serier 
körs i Europa tre serier med bra kvalitet. Ef-

Haegermark´s – Backstage
Text: Michael Stadig  Foto: Michael Stadig m fl

KEO Racing, från vä till hö; Kim Olsen (teamchef ), John Hansen 
(chefsmekaniker), Jonas Sundeby (mekaniker), Alexander Haegermark 

(förare), Tobias Augustsson (mekaniker) Foto: alexracing.se   

racing / förarprofil

Med Formula 1 i sikte. Foto: alexracing.se
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ter den nationella engelska serien så finns två 
europeiska; dels NEC, den nordeuropeiska 
serien som Alexander kör i, och sedan Eu-
rocup FR2.0 som delvis tävlar tillsammans 
med den större World Series FR3.5. Till 
Oschersleben denna helg 6-8 juli gästar dess-
utom det bästa engelska Fortec teamet och 
alla toppteamet från Eurocup-serien som kör 
regelbundet i NEC.

Alexander tävlar för danska KEO Racing. 
Han körde för teamet även förra året men då 
i den nordiska serien i vilken han kom to-
taltvåa. Det är både Alexanders och KEO’s 
första år på de europeiska banorna vilket 
innebär att nyttiga erfarenheter och lärdo-
mar kommer dras efterhand under säsongen.  
Alexanders satsning för 2007 är i jämförelse 
en budgetsatsning. Att istället köpa sig in i de 
väl etablerade toppstallen kostar mellan 2-4 
ggr mer och då ingår väsentligt mer testtid, 
mer genomarbetade och blue-printade bilar 
och en organisation som kört sedan år 2000 
på dessa banor. De svåraste konkurrenterna 
kör givetvis i dessa stall och några av dem har 
kört Formula Renault och Formula 3 i upp 
till fem år.

Bilen, Formula Renault 2.0 :
Bilen är konstruerad runt en kolfibermono-
coque och en 2 liters 4-cylindrig standard-
motor på 196 hästkrafter. Den plomberade 
motorn är långslagig och kommer ursprung-
ligen från Renault Clio RS 2.0 16V. Motorns 
kraft fördelas till bakhjulen genom en sek-
ventiell 6-växlad låda. Bilens vikt utan förare 
och bensin är 490 kg.

Fram finns dubbla triangellänkar, pushrods 
och ett ’Mono-shock’ system som tar hand 
om fjädringen. Baktill återfinns samma prin-
cip på länkaget men med dubbla stötdämpa-

re ovanpå växellådan, 
en för varje sida. Stöt-
dämparna är relativt 
enkla i sin konstruk-
tion och med allde-
les för grova inställ-
ningslägen. Eftersom 
dessa inte tillåts att 
byggas om så har 
dämparna i princip 
bara ett användbart 
läge. De chassipara-
metrar man framfö-
rallt jobbar med är 
fjäderkonstanter, bi-
lens markfrigång och 
vingar.

Inför 2007 kom ett 
nytt ’Aero kit’ som 
gör bilen någon ti-

ondel snabbare genom luften men förbättrar 
framförallt utseendet med flera sekunder. De 
nya kolfiberpanelerna gör att bilen ser ut som 
en Formel 1 i miniformat.

Deltävlingen på Oscherleben och 
jakten på tiondelarna.
FIA GT Championship är huvudnummer 
denna helg på Oschersleben och ytterligare 
tre mindre GT klasser av varierande slag fyl-
ler ut tillsammans med Formula Renault’s 
stora startfält på 30 bilar.  
Fredagen den 6 juli är hektisk och börjar re-
dan kl 8 med 90 minuters träning. Schemat 
för dagen är ytterligare en fri träning om 90 
minuter kl 12 och slutligen 2x20 minuters 
kval klockan fem på eftermiddagen. Två race 
om 25 minuter fördelas sedan på lördag res-
pektive söndag.
Racing handlar till väldigt stora delar att ut-
nyttja däcken maximalt. För denna klass så 
får man använda 2 set slicks varav ett nytt 
på de två fria träningarna. Ytterligare 1.5 set 

nya slicks finns sedan till förfogande till de 
båda racen. Det gäller att gå en balansgång 
mellan att träna och utnyttja bantiden maxi-
malt och att förbruka däck. Ett ’begagnat’ set 
kan ha gått mellan ett varv och ett flertal vil-
ket gör att man måste ha en väl genomtänkt 
däcksstrategi för hela helgen.  Man måste 
också planera in att skrubba regndäck på 
tidsträningen för kval och race. Regndäcken 
körs ett varv utan nämnvärd belastning för 
att rugga bort den glatta ytan som försämrar 
greppet. 
Dessa Michelin Radial slicks är som snabbast 
från varv 3 till 8 ungefär. De är relativt hårda 
och i princip outslitliga men prestandan för-
sämras hela tiden efter detta ’fönster’.  

Bilen är utrustad med en liten dator som spe-
lar in en mängd parametrar, allt ifrån motor-
varv, temperaturer, bromstryck till hastighet 
runt hela banan. Parametrarna som används 
vid analysen av förarens beteende är bilens 
hastighet, bromstryck och procent av fullgas. 

Efter första 90-minuterspasset följer jag med 
Alexander och Lars in i teamets racetruck för 
att gå igenom dataloggen med laptopen. Lars 
har lång erfarenhet inom racing. Han har ti-

Toppteamet Motorpark Academy har sex bilar i NEC. De fyra bästa fö-
rarna ligger på platserna 1, 2, 6 och 7 i serien. En testdag på Oschersle-

ben med Motorpark Racing kostar runt 100 kSEK beroende på hur 
många set däck man gör åt. Foto: www.renault-sport.de

Lars Angström går igenom dataloggen med 
Alexander. Foto: Maria Wadström

GT bilar låter bättre, kvalar snabbare men racar långsammare än vad Formula Renault 2.0 gör 
runt Oschersleben. Foto: www.fiagt.com

racing
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digare arbetat med STCC och Formula Ford 
och har även varit raceingenjör åt Sebastian 
Hohenthal. Vi jämför Alexanders loggar med 
datan ifrån en tidigare testdag på Oschersle-
ben. Ett antal detaljer att förbättra kan ur-
skönjas vid jämförelsen. Alexander ligger ef-
ter passet 1.1 s efter täten på en 11:e tid.

Efter första träning på begagnade slicks 
kan det konstateras att Alexander bl.a. gör 
en bromsdutt och ligger kvar med ca 20% 
gas genom delar av bakre chikanen. Detta 
påverkar bilens stabilitet negativt och ut-
gångshastigheten ur chikanen kan förbättras. 
Flera tiondelar finns att hämta i detta parti av 
banan. Samtidigt kan vi se att 
trots samma utgångshastighet 
ut på flera rakor så är toppfar-
ten 3 km/h lägre än de värsta 
konkurrenterna. Ett par tion-
delar finns att förbättra bara på 
banans två långa rakor på denna 
detalj. Här finns alltså jobb att 
göra både för Alexander och på 
bilen. 

Under dagens andra 90-minu-
terspass sticker Lars och jag ut 
med depåmoppen för att kika 
på hur Alex tar sig igenom ovan 
nämnda chikan på baksidan. Vi 
kan direkt se att han tagit till sig 
feedbacken men att det finns 
mer att göra, han kan exempel-
vis senarelägga apex i utgången. 
Efter ungefär halva passet satsar KEO-föra-
ren lite mer vilket resulterar i ett besök i en 
sandfålla. Bilen dras till depån och sidoplat-
torna på främre vingen hänger lösa. När res-
ten av fältet ger sig ut på nya slicks som för-
beredelse inför kvalet, sitter Alexander kvar i 
depån eftersom en ny nos inte finns framme i 
pit lane. Innan Alex bekantade sig med sand-
fållan höll han sig runt en 10:e placering. 
Under de sista 15 minuterna när resten stack 
ut på nya däck, dök placeringen 
till en 22:a plats. 

Att jobba med datalogging och 
analys på det viset som Lars och 
Alexander gör är helt nödvän-
digt på denna nivå. Utan detta 
verktyg så skulle man famla i 
blindo hur bil och förare skall 
förbättra sig. Det man också 
slås av är att dåliga bortförkla-
ringar av en situation på banan 
eller en diffus analys av bilens 
beteende, otvetydigt städas bort 
av den nakna datan i detta verk-
tyg. Föraren, eller för den delen 
också teamet, kommer inte un-

dan utan måste seriöst, precis som Alex gör, 
ta till sig informationen och försöka ändra 
och förbättra.
       
Efter det sista passet innan kvalet berättar 
Alexander att bilen tenderar att överstyra 
mer allt eftersom däcken slits.  Efter analy-
sen av dataloggen beslutas att sänka bilen 
bak med 2 mm och ge mer vinge fram. ’Go-
kartbeteendet’ med delgas och konfidensdutt 
med broms i chikanen är inte helt borta 
men Alexander vet vad som skall göras och 
loggjämförelsen ser bra ut. Några fler varv 
och körningen kommer garanterat att falla 
på plats. 

Mellan passen går mekanikerna Tobias och 
Jonas igenom bilen. Golvet skruvas av och 
rengörs från grus efter besöket vid sidan av 
banan. Allt gås igenom, skruvar kollas, bultar 
dras. Bromsar luftas och rengörs. Bensin fyllt 
till exakt mängd, i det här fallet för 16 minu-
ters körning till första kvalet på 20 minuter. 
Mekanikerna arbetar mycket noggrant och 
systematiskt. Tobias och Jonas har skruvat på 
Alexanders bil under två säsonger nu och de 

vet precis vad som skall göras. När det mesta 
är klart och bilen är putsad flyttas den till set-
up rampen där bilen sänks med ytterligare en 
millimeter bak. Därefter kollas corner weight 
och hjulvinklarna fram. Teamets chefsmeka-
niker John Hansen berättar att Renaulten är 
mycket robust och lättjobbad i sin konstruk-
tion. John, som har erfarenhet från både 
Grupp C med Kremer-Porsche och Formula 
3000, berättar att inställningarna inte ändrar 
på sig mellan passen och att exempelvis ett 
kvarts varv på pushroden bak alltid justerar 
corner weight med 2 kg på vågen. 

Kvalet på fredags eftermiddagen delas upp 
på följande vis. Först 20 mi-
nuter för startplacering till lör-
dagens race. Sen 10 minuters 
paus och slutligen ett sista 20 
minuters kval för att köra om 
placering till söndagens race. 
Trots att Alexander inte kört på 
nya slicks ännu kör han bra och 
hittar en elfte ruta (+0.879 s) till 
lördagen men tappar lite i sista 
kvalet och får starta på en 14:
e plats (+0.936 s) på söndagen. 
Marginalerna är små, det skiljer 
inte mer än 0.5 s till en femte 
plats och en mindre riskfylld 
startplacering som det skulle 
visa sig senare under söndagen.

Under analysen av loggarna kan 
man se samma problem men 

ytterligare förbättrad tendens som tidigare 
under dagen. Alexander klagar dock återigen 
på överstyrning mot slutet av stinten. Bilen 
sänks nu även framtill och mer vinge justeras 
både fram och bak. Till racet under lördagen 
kommer två nya däck sättas på högersidan 
för att utnyttja den bättre startpositionen. 
Söndagsracet ’offras’ på så sätt lite grand. 

Lördagens race slutar på en fin nionde plats 
och Alexander har bra ’häng’ på 
täten. Bästa varvtid nu 0.494 s 
efter bästa tiden.

Söndagsracet slutar med 
kraschad bakvagn efter 1.5 varv 
då en framförvarande bil snur-
rar ut och kommer in på banan 
igen mitt framför. Alexander 
lyckas inte undvika kontakt och 
en framvinge tar i Alex högra 
bakdäck. Innan detta hände så 
visade han på bra aggressivitet 
och plockade två bilar direkt i 
starten och låg sen på en elfte 
plats innan det var parkerat. 
Eftersom att reparationen av Millimeter-precision! Corner weight och hjulvinklar justeras på set-up rampen. 

Mekanikerna Tobias och Jonas förbereder bilen. Foto: Maria Wadström

racing
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bilen inte bedömdes som så farligt dyr, bara 
runt 15-20 kSEK (???!!!) men att det fram-
förallt kunde ha slutat betydligt värre, så var 
Haegermark´s ändå ganska nöjda med da-
gen.

Sammanfattningsvis så var det en otroligt 
givande och trevlig helg. Jag har lärt mig 
väldigt mycket inte bara om det som beskri-
vits ovan utan också om hur en sedan här 
satsning går till i fråga om att ragga pengar 
och affärsmässiga strategier för att nå ännu 
längre. Jag har definitivt fått en ny bild av 
formelbilar..., bilar som jag möjligen tidigare 
har uppfattat som lite enahanda och tråkiga 
ser jag nu på ett helt annat sätt. Bilarna är 
extremt lättjobbade och otroligt fint gjorda. 
Fartresurser verkar det finnas ordentligt av 
och jag skulle tro att man efter att ha vant 
sig köra en sådan här kärra så verkar nog det 
mesta ganska trögt, vingligt och långsamt i 
jämförelse. 

Både teamet KEO Racing och Alexander har 
givetvis, som sagts tidigare, mer att lära för 
att verkligen konkurrera om topplacering-
arna i serien. Banorna är nya nästan allihop 
och set-up’erna måste hittas. Dock ser man 
direkt efter en sådan här helg att Alexander 
har en speciell förmåga att lungt och me-
todiskt förbättra små detaljer i sin körning. 
Att han har en stor talang i att köra bil råder 
inget tvivel om, att ligga såpass nära toppfö-
rarna i serien i stort sett direkt på nya banor 
talar sitt tydliga språk. Eftersom också Kim 
Olsen med KEO Racing har hög ambitions-
nivå och verkar lyhörda på vad som måste 
göras, så kommer nog resultaten att komma 
väldigt snart. Nu får vi bara hoppas att även 
alla andra pusselbitar faller på plats och då 
kommer Haegermark’s garanterat ha en in-
tressant höst framför sig.  

En konkurrent behagade backa in i Alexander’s nos under race 1. Framdelen på nosen går turligt 
nog att rekvirera ut från Renaults reservdelsbuss som var på plats, kostnad EUR 210.

Lars coachar inför kvalet på Assen. Detaljer som fanns att förbättra på Oscherleben två veckor 
tidigare föll på plats i Holland. 8:e respektive 7:e placering blev det efter mycket bra körning av 

Alexander. Nästa race går 4-5 augusti på Zolder. Foto: alexracing.se

Efter söndagstävlingen behövs en justering av hjulvinklarna baktill

racing
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racing / förarprofil

I samband med licenskursen i våras blev 
jag ombedd att skriva ett par ord om mig 
själv och min racing. Här kommer därför en 
kort introduktion. 

Jag vill börja med att tacka min far, Per Löve-
ryd, för att jag ärvt detta underbara intresse. 
Under hela min uppväxt har jag fått vara i 
närkontakt med racing och varje sommar 
varit med i olika depåer och fått se på när 
min far kört diverse tävlingsbilar med bravur. 
Med därtill två morbröder, som jag också ser 
mycket upp till, som tillsammans har kört 
några hundra rallytävlingar, har det bidragit 
mycket till att jag blivit fullkomligt såld på 
motorsport! 

Jag började min ”racingkarriär” med att köra 
motorcykel. Det var en miniatyr-roadracing 
mc som drevs av en enkel 150cc Briggs & 
Stratton motor. Jag var lite väl ung, bara 6 år, 
så jag fann nog aldrig den riktiga känslan för 
att det skulle gå riktigt fort. Träning och täv-
ling kördes uppe på Ale Ring go-kart bana. 
Det var till en början mycket roligt men det 
trappades gradvis ner när jag märkte att det 
fanns go-karts att hyra efter mc-tävlingarna. 
På slutet körde jag bara hojen för att kunna 
hyra en go-kart efter tävlingarna, jag kände 
redan då att det var mer min grej att hålla i en 
ratt. Uppe i unga tonåren blev det förstå sen 
en hel del åkt med söndertrimmade mopeder, 
dessutom en och annan övning i motorcross. 

När jag var 14-15 år började min far och 
jag leta efter en liten nätt racerbil som skulle 
vara driftsäker och som  jag kunde lära mig 
att köra och meka med. Det blev till slut en 
hundkoja med en tämligen intressant kaross. 
Tyvärr var den bara nätt, för driftssäker var 
den dessvärre inte. Vi hade nog ur motorn 
fem gånger och jag fick bara kört en gång på 
bana. Men jag fick i alla fall min racinglicens. 
Efter allt mekande med motorn och växel-
lådan bestämde vi oss för att sälja den lilla 
”Batmobilen”.

En Alfa Bertone GTJ köptes in istället. Den var 
från början min morbrors, så jag fick den till 
ett bra pris. Min släktskap med säljaren innebar 
dessutom att de bästa delarna fanns kvar på bi-
len. Far min och jag byggde sedan en ny 2 l mo-
tor och satte i ett panhardstag till bakvagnen, 
sen ansåg vi bilen var komplett. Den gick bra 
för att ha ett så pass gammalt chassi och blev en 
dräpare på sprintracen. Det var i den jag lärde 
mig att köra på attack och riktigt utnyttja hela 
bilen till fullo, trots de få hästkrafter motorn 
hade och de minimala bromsarna.

Emil Löveryd; Ung racerförare i SVKG
Text: Emil Löveryd   Foto: Daniel Östlund, Racefoto m fl

Alfa Romeo GTV 1,8 T  
Klass: Roadsport B och Alfa Romeo Corsa kl 1
Motor Std. Alfa turbomotor på 1,8 l med ett trimchip. Har en överlastningsventil för att göra det mer skonsamt för turbon.

Transmission Original T-spark låda Drivlina övrigt helt standard från GTV6 samt med diffbroms.

Hjulupphängning fram 30 mm torsionsstavar med Bilstein dämpare Omställd camber ca 2,5 grader, original k-hämmare. ”Special” spindlar 
från Alfa EZ Zagato

Hjulupphängning bak Skränkt bakaxel med Bilstein dämpare C:a 2 grader neg camber,. Original k-hämmare. Original Wattlänk.

Bromsar fram Standard GTV6 med alu.ok Zagato ventilerade och slitsade skivor, 283mm

Bromsar bak Standard ok Ventilerade Zagato skivor

Bromsar övrigt Tarox bromsvåg Använder gula Pagid alt Ferrodo racing belägg

Däck Kuhmo V70R 225x15 Yokohama 048 
M 205x15 (som regndäck)

Kuhmo däcken rekommenderas starkt!

Vikt 1040 kg utan förare

Med Alfan ställde jag också upp i min första 
tävling i banracing nämligen i klubb Club 
Alfa Romeos egen tävlingsserie, Corsa (som 
är baserat på Roadsport-reglementet).  Jag 
var mycket förväntansfull och trodde jag 
hade Sveriges snabbaste Alfa. Jag la upp teo-
rier om vilka jag skulle köra om och hur jag 
skulle vinna. Men det loppet knäckte mig 
totalt och jag var mer eller mindre gråtfärdig 
över att bli totalt sist. Morbror Björn Eken-
ved var med och såg att jag inte tyckte det 
var särskilt trevligt att ligga och harva längst 
bak. Så jag sålde snabbt av Bertonen och har 
efter dess kört min morbrors andra Alfa, en 
Alfetta GTV med turbomotor, bäst kallad 
”den gråa”. 

Det är med denna bil det började att gå 
bättre undan. Den ser 
inte mycket ut för ögat 
och har inte världens 
mest utsorterade och 
avancerade chassi men 
fort går den! Första 
säsongen i Sportvagns-
serien, i Roadsport B, 
kom jag total tvåa och 
avslutade finalracet på 
Anderstorp med pole 
position och vinst. 
Var t o m snabbare än 

främsta konkurrenten, den mycket trevliga 
och harmoniska Mikael Wiklund, som kör 
en likadan bil fast med mer hästar och min-
dre vikt (och som är betydligt finare). ”Dess-
utom har  Alfan blivit en riktig Porsche-drä-
pare då varje fullrace-Boxster nära nog kan 

Prestanda Några varvtider: Kinnekulle: 1,00,59        Knutstorp:  1,10,00

Emil med den gråa i full fart

Emils fighting face

I depån på Kinnekulle
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användes som rundningsmärke” (red’s anm... 
som varje Porscheförare vet så kan man använ-
da Alfa Romeo som rundningsmärke också). I 
Alfan sitter det en turbomotor som är me-
kaniskt helt standard och bilen väger en bra 
bit över 1000kg. Den tar sig ändå runt Kin-
nekulle på minuten.

Suget efter att få köra en ännu snabbare bil 
blev allt starkare. För att dämpa begäret bör-
jade jag också köra min pappas Alfa Romeo 
Alfetta GTV under 2007. Bilen behöver ing-
en direkt introduktion förutom att den går 
i Sporvagnseriens snabbaste ”kaross-klass”, 
Modsport 1. Dessutom delar ”gubben” och 
jag på körningarna. Målet är givetvis att vin-
na men det är en bit kvar. Det gäller både att 
hitta rätt inställningar och att få ytterligare 
körvana, men det är inte långt kvar nu (ingen 
som vill sälja ett par Öhlinare billigt?). För 
att få så mycket träning som möjligt tävlar 
jag även i Alfa Romeoklubbens tävlingar i 
klass Corsa med den ”gråa”. 

I skrivande stund, med fyra tävlingar körda 
av åtta möjliga 2007, har jag lyckats vinna 
samtliga tävlingar med ”den gråa” Alfan i 
Corsa. Med Modsport Alfan lyckades jag 
knipa en tredje plats i första racet. Nådde se-
dan en fjärde i det andra, men med det min-
dre roliga resultatet att växellådan gav upp. 
Med en ny växellåda och en mjukare setup 
i bakvagnen kommer bilen förhoppningsvis 
bli en vinnare! 

Mina ambitioner i framtiden är att få köra 
ännu snabbare bilar. Drömmen just nu är 
att få köra i en klass som heter Nordic Su-
per Cup där de värsta bilarna har närmare 
900 hästkrafter och chassie som klarar av 
det. Klassen påminner mycket om Modsport 
men är ännu lite extremare! Till sist finns det 
något som också värmer mitt hjärta, nämli-
gen rally, någon gång ska jag komma med 
något ylande i skogen…

Som alla vet är racing en extremt kostsam 
sport! Det kan möjligen liknas vid  golf, fast 
då om man bryter varje klubba vid alla 18 
hålen och sedan köper ett nytt klubbset vid 
varje hål! Då får man en bra jämförelse om 
hur dyrt det kan bli om man har otur! Jag 
söker därför sponsorer och om någon känner 
för att ”hjälpa till” eller känner någon som 
kan tänka sig att bidra med något hör gärna 
av er till mig.

Jag rundar av med att passa på att här tacka 
min far, Per Löveryd, och mina morbröder, 
Björn och Fredrik Ekenved, för all hjälp, 
”leasing” av bilar och för allt stöd! Vi syns 
på banan!

Modsportbilen

Som har en mycket ändanålsenlig inredning

Alfa Romeo GTV 2,3 T  
Klass: Modsport 1

Motor Volvo B23 FK Med Starkare H-stakar. Större Turbo, intercooler samt plenumkammare. Samt 
en stor membran-dumpventil

Prestanda 350 hk och 480 Nm Vid laddtryck c:a 2,5 bar

Motorstyrning Styrsystem av märket GEMS Programmerbart. Motorn är mappad av SQR-racing.

Transmission Ford Quaife med rakskurna drev 
dock med synkringar

(Anm.: Nästa säsong blir det BMW Getrag).

Bakaxel Volvos ”ambulans axel” I aluminium

Hjulupphängning 
fram

Dubbla a-länkar Special Koni Coilovers Med special tillverkade spindlar med centrumbult. samt med ställbar 
k-hämmare

Hjulupphängning bak Stel volvo bakaxel med pushrod- upphängning Med Wattlänk.

Bromsar fram Stora Alcon 4 kolvs ok Med 350mm skivor

Bromsar bak Alcon mindre 4-kolvsok Med 280 mm skivor

Bromsar övrigt Bromsvåg Använder gula Pagid-belägg

Däck: fram Avon 12” X 16  slicks runt om

Däck: bak Avon 12,5” X 16

Däck övrigt Regndäck Pirelli 245 X 16 W5.

Vikt: ca 890kg

Bilens uppbyggnad Bilen är helt uppbyggd av en rörram 
i krom-molybdenrör.

Det som finns kvar av original GTV:n är taket, trösklar samt dörrar mm. Bilen 
är helt och hållet ombyggd!

Prestanda: Varvtider Kinnekulle: c:a 55 s 
Knutstorp: c.a 1,05 s

Kommentar tider: (obs! bilen är ännu ej inställd)
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Jag har kört racing för SVKG sedan 2001, det 
blir alltså min 7:e säsong nu. Utöver att köra 
sportbilar så har mitt tävlande utsträckts 
också till konsultföretaget Caran där vi bör-
jade i ERF (Endurance Racing for Fun) med 
en relativt enkelt modifierad Volvo 240 med 
ca 215 hk och 1020 kg 

Vi hade dock problem med tillförlitligheten så 
vi bytte till en Volvo S40 inför säsongen 2004. 
Bilen är en f.d. S40 Challenge bil som körts 
av bl a Jimmy Johansson och Carl Rydquist. 
Den har modifierats av oss i Caran Racing för 
att bättre klara långlopp. 

Vi har bl a bytt ut Öhlins chassi och monte-
rat H & R/ Bilstein som är ca 5 gånger hår-
dare och dessutom kompletterat med en rejäl 
krängningshämmare. Bilen har också lättats 
en del till 1027 kg och bakvagnen har byggts 
om för att få bättre kontroll på hjulvinklar-
na. Dessutom har en snabbtanksanläggning 
monterats, vi kan nu tanka 66 liter på ca 20 s.  

Dock är motorn fortfarande enligt S40 Chal-
lenge spec. på ca 180 hk, vilket betyder att vi 
inte direkt är snabbast rakt fram. Men efter-
som racen i ERCup är 6 timmar så vinner vi 
istället fördelar med bra bränsleförbrukning 
och tillförlitlighet. Teamet heter som sagt 
Caran Racing och består helt av anställda på 
Caran Automotive. Det är en konsultfirma 
inriktad mot fordonsbranchen. Tanken med 
racing är att ingenjörerna ska få lite mer prak-
tisk erfarenhet av bilar som sedan kan vara 
till hjälp i det dagliga jobbet. Från och med 
förra säsongen kör vi alltså i ERCup som är en 

fortsättning på ERF serien. Alla kör i samma 
klass, med sugmotorer på 2.0 liter med fler-
ventilstopp alt. 2.5 liter med tvåventilstopp, 
med fri trimning men ingen överladdning.
2006 blev vi bästa framhjulsdrivna bil på en 
total 6:e plats. Vår bästa placering i ett enskilt 
race är en 5:e plats på Ring Knutstorp.

Premiär på Falkenberg! 
Race rapport 2007-05-18
Fredagen den 18: e maj var det trippelpremiär 
i ERCup på Falkenbergs motorbana. Säsongs-
premiär, premiär för vårt team på ombyggda 
Falkenbergsbanan samt tävlingsdebut för en 
av förarna i Caran Racing.

Teamet hade hunnit med ett träningspass eller 
s.k. ”shake down” i ryggen på ovan nämnda 
bana en vecka tidigare. Trots detta såg vi fram 
emot 6 intensiva och krävande timmar då hela 
35 bilar ställde upp – det maximala antalet bi-
lar som tillåts köra samtidigt på Falkenberg! 
Bilen hade förutom det reguljära underhållet 
fått en ny växellåda och nya 15” tums Toyo-
däck istället för tidigare 16” Kumho.

På kvalet fick vi problem med misständningar. 
Det gick dock hitta och åtgärda felet relativt 
snabbt. Understyrningen som varit ett pro-
blem under ”shake down” var borta tack vare 
de nya däcken. Kvalet gav oss dock en blygsam 
33:e placering på griden pga. problemen.

Loppet började bra, då en viss Thomas Pihl 
tog bilen upp till en 11:e plats efter 90 mi-
nuters körning. Under andra körpasset med 
Stellan Apel vid ratten, plockade vi ytterli-

gare fyra placeringar och låg på 7: e plats, och 
stämningen började stiga i teamet. Trängseln 
på banan gjorde sig dock påmind. Vi blev 
påkörda två gånger vilket resulterade i diverse 
plast- och plåtskador. Ytterligare skador åstad-
kom undertecknad (som alltså genomförde 
sin debuttävling i ERCup) några varv senare. 
I inledningen på andra körpasset åkte jag av 
innan startrakan och in i räcket. Skadorna åt-
gärdades återigen snabbt i depån men gjorde 
att vi föll ner till 13:e plats.

Efter dessa påkörningar och avåkningar blev 
det lugnade resten av dagen. Thomas Ham-
margren tog över i fjärde passet och med stabil 
körning plockade han ytterligare en placering. 
Slutligen kunde Stellan slutligen under det 
femte och sista passet köra upp oss till en slut-
lig 11:e plats. 

Målet att fullfölja alla deltävlingar klarade 
sig ytterligare en gång om än på en skör tråd, 
dock inte med den topp 10 placering vilket 
vi hade hoppats på. Hade vi inte haft vår lilla 
avåkning så borde vi ha hamnat på en 6:e plats 
istället! Undertecknad genomförde alltså täv-
lingsdebuten i ERCup med bravur (hmm…) 
med undantag från den lilla högfartsavåk-
ningen och ser nu fram mot kommande race 
med redigt blodad tand! 

Mer info och bilder finns på www.ercup.se

Thomas Pihl;  tävlar bl a 
i ERCup, för Caran Racing
Text: Thomas Pihl, Eric Gunnarsson  Foto: Thomas Pihl, m fl

Thomas Phil fighting face, på plats och redo för ett långpass.

racing / förarprofil
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Rapport från Sportvagns-
meeting på Kinnekulle Ring 
25-27 Maj, klass Clubman   
Kom upp vid tiotiden på fredagen och lasta-
de av bilen med lite reservdelar och tillbehör. 
Första fria träningen kändes bra. Bara käns-
lan att komma ut på banan igen var… YES. 
Lite överstyrd bil, annars kändes allt ok.  Till 
andra fria träningen justerade jag krängare 
och dämpare fram till något hårdare. Nu 
kändes bilen mer neutral men var fortfarande 
något överstyrd. Dock tog den inte i under 
bron så som den gjorde förra säsongen, även 
när jag fick upp farten. Nya fjädrar med ökad 
fjäderstyvhet fram som kom in i vinter hade 
gjort susen.

Tidsträningen lördag. Ställde krängaren så 
hårt som det gick och fick mer känsla i rat-
ten. Får upp farten. Känns lite understyrd 
nu. Letar lite utrymme för några fria varv 
(framförallt för att inte vara i vägen för de 
snabbare kollegorna). Ökar, tycker allt känns 

bra. Då i TV kurvan kommer det en kvast 
vatten från expansionskärlet. – Vad nu då? 
Tittar på vatten tempen som är 107 grader… 
oooops! Rullar sakta in i depån och stänger 
av motorn. – Vad i hela friden… varje gång 
jag hade tittat innan var jag aldrig över 85 
grader. Jag stod kanske lite längre än vanligt 
i depån på tomgång denna gång med kanske 
65 gradigt vatten när jag körde ut, men vad 
kan ha hänt? Ner i depån och kollar om det 
finns några läckage eller något annat men 
hittar inget. Fyller på 1-1,5 liter och startar 
motorn. Inga läckage och allt ser okej ut. 
Tejpar lite runt kylaren för att mer luft skall 
passera genom det och inte bredvid. Kollar 
tiderna. Fick en för mig hyfsad tid runt 58 
sek på varvet innan den kokade. Kvalplace-
ringen blev som nr 10 av 13 bilar.

Race 1: Rullande start... starten går, inga in-
cidenter, håller min plats. De bakom mig är 
närmare än de framför. Efter några varv kom-
mer pace car ut. En RS bil har fått stopp i 
kvarnen. Jagar ikapp. Starten går igen och jag 
är tyvärr inte med och hamnar på efterkälken 
direkt. Men håller min plats och slutar som 

8: a då två framför bröt. Kollar instrumentet 
och nu har jag aldrig varit över 65 grader i 
vatten temp. - Puh!

Varvtiderna från det första racet utgör start-
uppställning för race 2 och för min del så 
blev det samma som race 1.

Söndag Warm Up. Inte mycket att säga, kän-
ner lite på bil och bana bara då vi är ganska 
många ute samtidigt tillsammans med histo-
risk RS. Det är bra träning köra i trafik för 
min del, det behöver jag.

Race 2: Jag håller min plats även i denna start 
men är hårt uppvaktad bakifrån. Ökar efter-
som och känner hur jag sakta tar in på fram-
förvarande och får en lucka till de två närmast 
bakom som istället har börjat tampas med 
varandra. På näst sista varvet blir jag varvad 
av två RS bilar och tappar då samtidigt på 
Clubmanbilen framför. Går i mål som 8 även 
denna gång då de två Clubman bilarna som 
bröt race 1 inte kom till start. Bästa tiden för 
mig denna helg blev 56,43.  Känns som man 
får vara nöjd med denna tid.

Specifikation för min Bodola MK5 -89 Clubmanbil.

Biltyp Bodola MK 5 Klass Clubman
Chassi Rörram Konstruktör Kjell Bodin
Fjädring fram Triangellänkar Pullrod fjädring; krängningshämmare av ”kniv”-typ
Fjädring bak Triangellänkar Krängningshämmare av ”kniv”-typ
Bromsar Wilwood Powerlite 4-kolvsok fram och bak med solida skivor
Motor Ford Zetec 1800 cc Från Escort
Prestanda 130 hk original, men 
 med tillåtna modifieringar 
 enligt Clubman reglemente 
 ger den 160 hk Dubbla Weber 40 DCOE; grenrör av typ 4->1 
  ( med Clubmanspec.); tändbox från Dunell; torrsump
Transmission Quaife 4-växlad  Tätstegad dogbox
Slutväxel Utväxling 3,7:1 Typ Elan
Däck Racingslicks på 13 tum fälgar Fram 8 tum bredd, bak 10 tum bredd
Kaross Egentillverkad I glasfiber (front); aluminium (överdel bak); kolfiber (resten)

Jag blev ombedd att skriva lite om min racing i Clubmanklassen. Här 
kommer därför en presentation av min bil samt en racerapport från 
Kinnekulle i våras. 
 Jag är född 1974 och bor tillsammans med sambo och våra två 
grabbar, 2 och 5 år, ca en mil norr om Stenungsund. Jobbar på Volvo 
Powertrain (fd Lastvagnar) med utveckling av tunga lastvagnsmotorer, 
framförallt Kolvsystem.
 1998 köpte jag och min far en Lotus Europa ihop som vi tänkte 
ha till banträffar och Sprintrace. Efter att bilen gick igenom en rull-
lande renovering så blev det några banträffar och banlicens 2002. Vi 

tyckte dock att det slet mycket på bilen som vi nu tyckte vi fått ganska 
bra fason på, så man började titta sig omkring om det kanske fanns 
något mer ”bananpassat”. Så hösten 2003 fick jag möjlighet att prov-
köra en Clubman bil och efter det var målet klart. En sådan skulle 
jag ha. Senare samma höst blev ett chassi med kaross till salu så det 
var bara att slå till. Premiären skedde förra året på Mantorp och fyra 
tävlingar genom fördes varav tre i SPVM. Hitills i år har det bara blivit 
en tävling av tre hitills i SPVM men resterande två är planerade att 
genomföras.

Bodola MK 5

Full fart på Kinnekulle

racing/förarprofil

Jonas Svensson 
Text & foto: Jonas Svensson
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Jag har alltid drömt om att köpa en sportvagn. 
 – Det skall du absolut göra, sade en kille som 
redan hade en. Sportvagnar har idel fördelar.  Det är 
något helt annat än att köra dessa stora gunghästar 
som viker sig som en aktiemarknad i varje kurva.
 – Men felet är att de flesta sportvagnar bara 
rymmer två personer.
 – Felet? Det är det allra bästa med dem. På 
det sättet slipper du ha en massa snattrande med-
människor i bilen när du är ute och åker. Du 
undgår även att ha ett baksäte fullt av vilda barn 
som kluddar smörgås på dig eller spräcker luft-
ballonger invid ditt öra.
 – Men du har ju barn själv?
 – Sedan jag skaffat sportvagn får de åka en i 
taget. Barn är liksom gräshoppor ofarliga när de 
förekommer i enstaka exemplar. 
 – Numera har vi det så trevligt på våra utflyk-
ter. Jag har utnämnt en av ungarna till färdme-
kaniker och låter dem göra allt besvärligt. Fälla 
upp och av suffletten t.ex. Den av grabbarna som 
har bäst betyg i slöjd kan fälla upp den på föga 
mer än en timme nu, men då har ju regnet redan 
hunnit gå över. 
 – En sportvagn är således totalt olämplig som 
bruksvagn?
 – Visst inte. Den är utmärkt att fara och 

handla i. Hushållet blir så billigt! Man köper ing-
enting i onödan! Bagageutrymmet är lagom för 
två små rödspättor och en citron.
 – Men om du och din fru skulle vilja ut och 
resa någonstans?
 – Då får min fru sitta och hålla en resväska i 
famnen. Hon blir så stark och duktig av det. 
 – Jag tycker sportvagnar ser obekväma ut?
 – Det är en vanlig missuppfattning. Det är 
ofta besvärligt att ta sig in i dem, men när man väl 
krånglat sig in bakom ratten har man det betyd-
ligt mer komfortabelt än i någon s.k. familjevagn. 
Direktstyrning, vertikal rattlutning! Växelspak och 
handbroms precis där dom skall vara. Man kan köra 
längre i en sportvagn utan att bli trött än vad som är 
möjligt i en vanlig bil. 
 – Verkligen? I en vanlig bil tröttnar jag – om 
jag startat i Stockholm redan i Fittja! I en sport-
vagn kanske skulle jag njuta av resan ända till Sö-
dertälje?
 – Säkert! Bara det inte är så mycket trafik. 
Själv går jag upp mycket tidigt på söndagsmorg-
narna och åker. Mellan tre och fem på morgonen 
kan man vara nästan ensam på vägen. Det är bäs-
ta sportvagnstiden. Gosse, köp dig en sportvagn
 – Och en väckarklocka! Men finns det verkli-
gen inga nackdelar med en sportvagn?

 

– Jo sade min vän. Det finns en stor nackdel. Alla 
andra bilister grips av ett vanvettigt tävlingsraseri 
så fort de ser en sportvagn. När min vagn var 
alldeles ny och i enlighet med garantiföreskrif-
terna endast fick köras med sjuttio kilometers 
fart hände det till och med att förarna med dessa 
små höga engelska förkrigsvagnar som alltid leder 
köerna, hakade på ute på motorvägarna. Ibland 
lyckades de genom nedförsbacke och fara för 
eget liv pressa sig förbi, röda i ansiktet av stolthet 
och triumf. Unga skåpbilschaufförer dras också 
med av en sportvagn som nålar efter en magnet. 
En brödbil jagade mig en gång från Filipstad till 
Ludvika där den sedan blev tvungen sälja lasten 
som skorpsmulor eftersom det var mycket tjäl-
skott det året. 
 – Vilket år var det inte det?
 – En annan nackdel med en sportvagn, fort-
satte min vän, är att det kan vara en smula be-
svärligt att ta sig ur för en äldre person. Första 
gången min gamla pappa varit ute och åkt med 
mig fick vi vara tre personer för att ta ut honom 
ur sittbrunnen.
 – Hur gammal är din far frågade jag.
 – Trettionio år, sade sportvagnsägaren.

Att ha en sportvagn
Text: Red Top. Saxat ur Teknikens Värld 1958. Bidrag från Sven-Erik Tysk


